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Handhaver Toezicht en Veiligheid
Lijkt het je een uitdaging om in uniform op straat te surveilleren? En vind je toezicht houden op naleving van de
regels in de samenleving belangrijk? Dan is de mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid iets voor jou!
Als handhaver toezicht en veiligheid handhaaf je de openbare orde en je draagt bij aan de veiligheid in de publieke
sector. Je surveilleert in uniform op straat (te voet, op de fiets of in de auto) en je houdt je bezig met signaleren,
controleren, optreden, sanctioneren en informeren. Bij ongevallen schakel je hulpdiensten in en verleen je eerste
hulp. Tijdens de opleiding leer je op school het nodige over wet- en regelgeving en is er veel aandacht voor fysieke,
communicatieve en sociale vaardigheden. Een onderdeel van de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid is de
BOA-opleiding. Dit is de opleiding tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
Voor dit beroep is het belangrijk dat je verantwoordelijk en stabiel bent, zelfstandig kunt werken en dat je kunt
leidinggeven. Ook moet je goed kunnen plannen en organiseren. Je moet je mondeling en schriftelijk goed kunnen
uitdrukken en goed met mensen om kunnen gaan. Daarnaast ben je representatief,nauwkeurig, integer en
stressbestendig. Bovendien moet je bereid zijn om in wisselende diensten te werken.
Je kunt na het behalen van het diploma gaan werken als gemeentelijk handhaver, douanier, boswachter,
medewerker service en veiligheid in het openbaar vervoer, weginspecteur of politieagent.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• toezien op orde en veiligheid in het publieke domein
• optreden bij incidenten en calamiteiten
• uitvoeren van dienstverlenende taken

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar lesgeld (BOL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 1000,-, (kosten voor de gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Houd rekening met extra kosten voor de stage.
* De genoemde kosten zijn onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je loopt tijdens de opleiding op verschillende momenten stage. Dit kan ook in het weekend of 's
avonds zijn.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
• mbo niveau 2

Aanvullende toelatingsvoorwaarden:
• je bent minimaal 16 jaar of ouder op 1 september van het jaar waarin je met de opleiding start
• je hebt de Nederlandse nationaliteit
• je kunt een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen (VOG)
• je hebt geen strafblad
• je hebt een goede conditie en gezondheid
• je krijgt een positief advies op basis van de intake door het team van de opleiding
Uniformberoepen. Hierbij is het belangrijk dat jij goed kunt aangeven wat jouw beeld van dit
beroep en jouw motivatie is
Crebo: 25409

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.



PUNT VAN AANDACHT
Deze opleiding heeft een beperkt aantal plaatsen. Meld je voor deze opleiding dus tijdig
aan. De beschikbare plekken wijzen wij toe op volgorde van binnenkomst. Als er vóór 1
april al meer aanmeldingen binnen dan er plaatsen beschikbaar zijn, word je op een

wachtlijst geplaatst.
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